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1 Bestuursverslag
1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De statutaire gegevens der stichting zijn als volgt:
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting TRI, Torah Resources International
Statutaire zetel Den Haag
Adres Apollostraat 34, 1431 WS Aalsmeer
Akte van oprichting 13 februari 2001
Website https://www.triholland.nl

1.2 Omschrijving van de doelstelling
Doel van de stichting is: het geven van onderricht over het Woord van God.
De stichting tracht haar doel ter verwezenlijken door onder meer de volgende activiteiten:

 het vervaardigen en uitgeven van lesmateriaal, boeken artikelen en pamfletten,
 het opbouwen van gemeenten, het organiseren van seminars en conferenties en 
 het oprichten van studiecentra.

1.3 Resultaat boekjaar
Het boekjaar heeft een negatief saldo van €  -1.553,- (vgl. in 2021:  €  3.440,-.). Dit bedrag is 
gesaldeerd met de continuïteitsreserve.

Fiscale positie
De stichting was over het boekjaar niet belastingplichtig voor de loonbelasting en omzetbelasting.
Er was geen personeel in dienst en er werden geen fiscaal belaste goederen of diensten aangeboden
ten behoeve van het maatschappelijk verkeer.
De stichting wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Giften aan deze
stichting zijn fiscaal gefaciliteerd voor de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting.
De financiële bijdragen vonden plaats op vrijwillige basis.

1.4 Samenstelling van bestuur
Naam Jong, Pieter
Geboortedatum en -plaats 15-03-1964, Langedijk
Datum in functie 08-03-2017
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Buitenhuis, Hugo
Geboortedatum en -plaats 02-11-1951, Rotterdam
Datum in functie 08-03-2017
Titel Secretaris
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Pagina 2 van 7



Stichting TRI, Torah Resources International, te Aalsmeer v1.0 28-03-23

Naam Groote, Judith
Geboortedatum en -plaats 19-11-1978, Delft
Datum in functie 08-03-2017
Titel Bestuurslid communicatie
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

1.5 Vrijwilligerswerk
De bestuursleden verrichten hun taken op vrijwillige basis en ontvingen daarvoor geen beloning. 
Daarnaast hebben Tirtza Buitenhuis en Antien Ninaber ook op vrijwillige basis en Pro Deo het werk
van de Stichting ondersteund. 

1.6 Beleidsplan en begroting
Voor de periode 2022 tot en met 2024 is een beleidsplan opgesteld. De uit te voeren activiteiten 
hangen er mede vanaf of er voldoende fondsen voor geworven kunnen worden.

1.7 Verslag van de activiteiten
In 2022 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
– eind januari kwam het boek ‘De Tora herontdekt’ beschikbaar.
– in maart is opnieuw de training ‘Ontdek’ gegeven; ditmaal via Zoom
– studie over Poeriem Ariël Berkowitz, 12 maart via Zoom;
– beschikbaarstellen van de video-opnames over Poeriem op de TRI-Holland website;
– studie “zondaar of heilige, gered door genade” door Ariël Berkowitz op 2 juli via Zoom;
– beschikbaarstellen van de video-opnames van 2 juli op de TRI-Holland website
– ondersteuning van TRI-activiteiten in Israël: onderwijsactiviteiten en reizen in verband met die

onderwijsactiviteiten, productie van onderwijsmateriaal;
- in de uitnodiging voor de Psalm 23 studie van 29 september 2022 is een nieuw project, Torah for

the Nations (T4N) gepresenteerd
– studie over ‘Psalm 23 – het ontbreekt mij aan niets’ door Ariël Berkowitz op 12 november via

Zoom;
– beschikbaarstellen van de video-opnames van 12 november op de TRI-Holland website.

1.8 Gebruik TRI-Holland website
In 2022 zijn circa 80 opnames gedownload. 

1.9 Goedkeuring voorgaande jaarrekening
De jaarrekening 2021 is op 27 februari 2022 per email goedgekeurd en op de website gepubliceerd. 
Deze goedkeuring is tevens vermeld in de notulen van de TRI meeting van 21 mei 2022.

1.10 Gebeurtenissen na balansdatum
Het postadres van de Stichting is per 1 maart 2023 gewijzigd naar Buurtscheuterlaan 1, Ede. 
Aanleiding daarvoor is de verhuizing van een bestuurslid.
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2 Jaarrekening 2022 
2.1 Algemeen
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De geldbedragen zijn in euro’s.

2.2 Grondslagen voor de financiële verslaggeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde regels voor
verslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waardering van activa en passiva en de
bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Tenzij bij de desbetreffende grondslag van de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Toelichtingen op posten in de balans en
staat van baten en lasten zijn genummerd.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts  genomen voor  zover  zij  op balansdatum zijn  gerealiseerd.  Verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en voor zover noodzakelijk onder aftrek
van een voorziening voor oninbaarheid.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en  waarvan  de  omvang  op  betrouwbare  wijze  is  te  schatten.  Wanneer  verplichtingen  naar
verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de
balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de
afwikkeling van de verplichting.

De baten betreffen de (bestemmings)giften aan de stichting toevertrouwd ten behoeve van de in de
statuten benoemde goede doelen, en mede conform de wens van de donateurs binnen die statutaire
bepalingen, in het kader van het algemeen nut.

2.3 Accountantscontrole
Er behoeft geen accountantscontrole te worden toegepast, aangezien de stichting vrijgesteld is van
de verplichte accountantscontrole van de jaarrekening. 
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2.4 Balans per 31 december 2022
(voor resultaat bestemming) Noot 2022 2021

Activa

Vlottende activa
Vorderingen, overlopende activa en voorraad 0 0
Liquide middelen 1 6.928 8.481
Totaal activa 6.928 8.481

Passiva

Eigen vermogen
Continuïteitsreserve 2 8.481 5.041
Resultaat boekjaar -1.553 3.440

6.928 8.481

Voorzieningen 0 0

Kortlopende schulden 0 0

Totaal passiva 6.928 8.481

2.5 Staat van baten en lasten
Noot 2022 2021

Baten

Giften algemeen 1 8.582 9.789
Giften tbv projecten 2 1.301 924
Totaal baten 9.883 10.713

Lasten

Algemene kosten 3 85 74
Bankkosten 3 351 152
Kosten tbv projecten 2 11.000 7.047
Totaal lasten 11.436 7.273

Saldo baten en lasten -1.553 3.440
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2.6 Toelichting op de balans

2022 2021

1. Liquide middelen
ABN AMRO Bank 6.928 8.481
Kas
Kruisposten 0 0
Totaal activa 6.928 8.481

De liquide middelen zijn direct opvraagbaar en zijn een buffer in het kader van het doel van de 
stichting.

2. Continuïteitsreserve
Saldo 1 januari 8.481 5.041
Toevoeging van resultaat -1.553 3.440
Saldo 31 december 6.928 8.481

De statuten regelen niet expliciet hoe een resultaat aangewend dient te worden. Dat betekent dat de
reserves in het kader van het doel der stichting dienen te worden besteed. Het bestuur houdt daar
toezicht op.
In artikel 13 lid 4 is bepaald dat na ontbinding van de stichting een eventueel batig saldo door het
bestuur bestemd wordt zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel der stichting.
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2.7 Toelichting op de staat van baten en lasten

1. Giften algemeen

In het boekjaar is ca. 2.500,- binnengekomen als maandelijkse/regelmatige gift.

2. Projectgiften en -lasten

In deze rapportage is ervoor gekozen om giften en lasten voor projecten en conferenties niet uit de 
staat van baten en lasten te houden.

Baten Lasten
Project T4N, Torah for the Nations 1.000 8.500
Studiedag Poeriem 55 2.500
Verkoop opnames en boeken 246

1.301 11.000

3. Algemene kosten
Vanaf  2017  wordt  de  jaarrekening  in  eigen  beheer  opgesteld.  Vanaf  2018  zijn  daarvoor  geen
uitgaven voor de accountant meer nodig. Ook het publiceren van de jaarrekening gebeurt per juli
2017 via onze eigen website.
Het  ontvangen  van  bankafschriften  via  de  post  is  half  2017  stopgezet  en  vervangen  door
elektronische afschriften van ABN-Amro.
Vooralsnog is besloten geen gebruik te maken van incasseerbare machtigingen. (Kosten:  € 10,- /
maand, € 0,10 per incasso, € 1,- per batch.)

Details algemene kosten
Kosten website TRI Holland 11,08
Vertaal plug-in vanaf 8 juli 2019 / jaar 73,32

84,40
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